
 
 
Jaworzno, 31.10.2012r. 

Wykonawcy zainteresowani 
 udziałem w postępowaniu o udzielenie 

             zamówienia nie objętego ustawą Prawo 
                  zamówień publicznych 

 
 

Dotyczy:  postepowania nr 189/A/12 nie objętego ustawą Prawo zamówień 
publicznych w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej na „Dostawę trzech kompletnych przenośników 
zgrzebłowych lekkich z osprzętem elektrycznym dla potrzeb 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina.”  

 
 
 
 Informujemy, że  zgodnie z pkt.   IV.6 wymagań ofertowych  Zamawiający zmienia 
treść wymagań ofertowych. 
 
1. Załącznika nr 1 do wymagań ofertowych. SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES  RZECZOWY – wg 
przedmiotu zamówienia. 
 
Dotychczasowe brzmienie: 
II. Wymagania techniczne: 
A. Przenośniki zgrzebłowy o długości 30m 
8. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy: 
a) deklarację zgodności WE na kompletne przenośniki zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE 

(Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)), 

b) deklaracje zgodności WE dla urządzeń elektrycznych, 
c) certyfikat badania typu WE dla elementów stanowiących wyposażenie elektryczne, 
d) świadectwa jakości wyrobu lub zaświadczenia fabryczne, 
e) katalogi części zamiennych, 
f)        karty gwarancyjne poszczególnych urządzeń i elementów, 
g)       protokół kontroli ostatecznej (dot. silników), 
h) pozostałe dokumenty potwierdzające jakość wykonania, uprawniające 

Zamawiającego do stosowania dostarczonych elementów przenośników w 
podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach 
zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.  
Dokumenty, o których mowa, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy, 

i) dokumentację techniczną zasilania i sterowania przenośników wraz z opinią 
właściwej jednostki stwierdzającej zgodność z obowiązującymi przepisami, 

j) listę pracowników uprawnionych do prowadzenia prac gwarancyjnych i serwisowych, 
posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia. 

 
Nowe brzmienie: 
II. Wymagania techniczne: 
A. Przenośniki zgrzebłowy o długości 30m 
8. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy: 



Strona 2 z 3 
 

 
a) deklarację zgodności WE na kompletne przenośniki zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE 

(Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)), 

b) deklaracje zgodności WE dla urządzeń elektrycznych, 
d) świadectwa jakości wyrobu lub zaświadczenia fabryczne, 
e) katalogi części zamiennych, 
f)        karty gwarancyjne poszczególnych urządzeń i elementów, 
g)       protokół kontroli ostatecznej (dot. silników), 
h) pozostałe dokumenty potwierdzające jakość wykonania, uprawniające 

Zamawiającego do stosowania dostarczonych elementów przenośników w 
podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach 
zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.  
Dokumenty, o których mowa, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy, 

i) dokumentację techniczną zasilania i sterowania przenośników wraz z opinią 
właściwej jednostki stwierdzającej zgodność z obowiązującymi przepisami, 

j) listę pracowników uprawnionych do prowadzenia prac gwarancyjnych i serwisowych, 
posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia. 

 
 
2. Załącznika nr 5 do wymagań ofertowych. WZÓR  UMOWY. 
 
Dotychczasowe brzmienie: 

§ 3. 
4. Do przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest dołączyć: 
- specyfikację przedmiotu umowy – dowód dostawy, 

     - komplet dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania przedmiotu 
przetargu w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach 
zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których 
mowa, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy, 

- deklaracje zgodności, 
- certyfikat badania typu WE dla elementów stanowiących wyposażenie elektryczne, 
- świadectwa jakości wyrobu lub zaświadczenia fabryczne, 
- katalog części zamiennych – 1egz. 
- karty gwarancyjne poszczególnych urządzeń i elementów, 
- protokół kontroli ostatecznej silników, 
- pełna dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja obsługi (komplet rysunków) w 
rozumieniu dyrektyw  94/09/WE oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 
dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 
1228) dla wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia w wersji papierowej  2 
egzemplarz + 1 egzemplarz w formie elektronicznej na nośniku CD dla każdego 
kompletnego zestawu urządzeń, 
- dokumentację techniczną zasilania i sterowania przenośników wraz z opinią właściwej   
   jednostki stwierdzającej zgodność z obowiązującymi przepisami, 
- listę pracowników uprawnionych do prowadzenia prac gwarancyjnych i serwisowych,  
  posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia, 
- wykaz części szybko zużywających się, 

 
Nowe brzmienie: 

§ 3. 
4. Do przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest dołączyć: 
- specyfikację przedmiotu umowy – dowód dostawy, 

     - komplet dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania przedmiotu 
przetargu w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach 
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zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których 
mowa, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy, 

- deklaracje zgodności, 
- świadectwa jakości wyrobu lub zaświadczenia fabryczne, 
- katalog części zamiennych – 1egz. 
- karty gwarancyjne poszczególnych urządzeń i elementów, 
- protokół kontroli ostatecznej silników, 
- pełna dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja obsługi (komplet rysunków) w 
rozumieniu dyrektyw  94/09/WE oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 
dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 
1228) dla wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia w wersji papierowej  2 
egzemplarz + 1 egzemplarz w formie elektronicznej na nośniku CD dla każdego 
kompletnego zestawu urządzeń, 
- dokumentację techniczną zasilania i sterowania przenośników wraz z opinią właściwej   
   jednostki stwierdzającej zgodność z obowiązującymi przepisami, 
- listę pracowników uprawnionych do prowadzenia prac gwarancyjnych i serwisowych,  
  posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia, 
- wykaz części szybko zużywających się, 

 
 
3. Pozostałe zapisy wymagań ofertowych i projektu umowy pozostają bez zmian. 
4. Powyższa zmiana treści wymagań ofertowych, nie powoduje zmiany terminu składania ofert. 
 
 

 

 
 
 
 

 


